
ةــة الشعبيــة الديمقراطيــة الجزائريـــالجمهوري  

2ن سطيفـــة محمد لمين ذباغيــجامع  

 كلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية

مخبر علم النفس االكلينيكي  

 يوم تكويني ينظم

 ةـــــة العياديـــممارسة املقابل

 1211نوفمبر  12يوم 

 

 

 لليوم التكوينيالرئيس الشرفي 

 مدير مخبر علم النفس العيادي      محمد الصغيرأ.د شرفي 

 و منسقة اليوم التكوينيرئيسة 

 يوم التكوينيالديباجــــة علم النفس المرضي / رئيسة فرقة البحثــةد/ اعزيز غني

قاعدة عمل األخصائي النفسي العيادي، فهي تمثل فعل اإلصغاء و  تعد المقابلة العيادية

الحديث مع الشخص أو األشخاص الذين يأتون للمعاينة. كما أنها تشكل وسيلة  من بين 

 وسائل أخرى و اطارا يوفر الظروف المناسبة لعرض ، فهم و حل مشاكل العمالء.

عالجين جيدين ، ألنه في فغير كاف أن تكون لدينا معارف في علم النفس لنكون م

المجال العيادي، عملية نقل المعارف و المعلومات المقدمة بصفة ملموسة تتطلب 

 نموذجا مدمجا في الممارسة. 

ة كطريقة مفضلة في علم ــلذلك ، سنتطرق في هذا اليوم التكويني إلى المقابلة العيادي

ة ال يمكنها ــقابلة العياديعلى فكرة ان المالنفس العيادي و المرضي، حيث أننا سنؤكد 

ا ــأن تختزل في مجرد وسيلة أو تقنية نطبفها ، لكن هي طريقة تتطلب تفكيرا معمف

حول ما الذي نعنيه بالحديث مع اآلخر و جعله يتحدث ؟ ما هي السيرورات المجندة في 

 التبادل عن طريق الكالم ؟ كيف يكون التوظيف النفسي خالل هذا الفعل ؟

 مجموعةينشطه  الذي التساؤالت سوف تناقش ضمن فعاليات هذا اليوم التكوينيهذه 

في مسعى ألن يكون قاعدة أساسية الكتساب مهارات من األساتذة الباحثين الجامعيين 

 ة في شتى تطبيقاتها.ــممارسة المقابلة العيادي

 



 

 اليوم التكويني أهداف

 مبنيضمن اطار نفسي عالجي  تعلم الفيام بمقابلة عياديةـ 

 التطبيقية فهم مكانة و أدوار المختص النفسيـ 

 تحديد السيرورات المجندة خالل المقابلة ـ 

 التعرف على األهداف العميقة  للمقابلة حسب  مختلف سياقات الممارسةـ 

 المحاوراألساسية لليوم التكويني

 / قواعد المقابلة ووظائف المختص النفسي1

 / تقنيات المفابلةالعيادية2

 / الرباط العالجي3

 / بعض التقنيات العالجية البسيطة4

 الفئات المستهدفة

 جميع المستويات طلبة علم النفس

 ليل لبعض الوضعيات و دراسة حاالتعروض نظرية ، تح الدعائم البيداغوجية :

 

 

 برنامج اليوم التكويني حول ممارسة المقابلة العيادية

 بقاعة المناقشات 2222/ 22/22االثنين يوم 

 
 

 االفتتاحية 

 كلمة السيد عميد الكلية 
 كلمة السيد مدير مخبر علم النفس العيادي

 كلمة السيدة رئيسة اليوم التكويني
 

 عنوان المداخلة التوقيت المتدخلون

أ.د.شرفي 
 محمد الصغير

 المفابلةالعيادية تقنيات 9.30-00.00
Techniques et spécificités de l’EC        

 

د. اعزيز 
 ةـــــغني

األولى في العالج المفابلةمسار المقابلة العيادية : 00.00-00.30
 النفسي

La conduite de l’EC : le premier entretien 

en psychothérapie  
 

 : خصائص و مميزات المفابلةالعياديةالناجحة 00.00-00.30 د.جبار رتيبة
 

 المقابلة العيادية عند الطفل 00.30-00.00 فاسي آمالد.
 

بن غالم د.
 ايمان

د. حربوش 
 سمية 

الخبرات المؤدية الى تغيير نظام التفسيرات :  00.30-00.00
كتقنية في المقابالت la redècisionإعادة القرار 

 العالجية
 

د. جموعي 
 العربي
 

 االرشادية المفابلة  00.00-00.30

 مناقشة عامة متبوعة باستراحة

 بعض وضعيات المفابلةالعيادية 03.00 تنشيط ورشة

 اختتام اليوم التكويني

 


